
 

  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ   УКРАЇНИ 

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 
КОМУНАЛЬНИЙ  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 
49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70,  тел/факс (056) 732-48-48 

                                              Е-mail:  doippo.adm@gmail.com                              www.doippo.dp.ua 

Від 14.03.2017 р. № 245 

На №                     від  _______ 

Департаменти (управління) освіти  

і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій 

Обласні інститути післядипломної  

педагогічної освіти 

Про проведення ІV етапу 

LVI Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з  фізики 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. 

№ 393 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» з 27 березня  по 01 квітня 

2017 року в м. Кривому Розі відбудеться ІV етап LІV Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики  

До участі в ІV етапі олімпіади запрошуються команди, кількість 

учасників яких визначена наказами Міністерства освіти і науки України від 

22.02.2017 р. № 290 “Про внесення змін у додаток 1 до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006” від 13.03.2017 р. № 365 “ Про 

проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2016/2017 навчальному році ” та від 13.03.2017 р. № 393 “ Про 

проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 8-10 класах у 2016/2017 навчальному році ”. 

У зв’язку з різними джерелами фінансування змагань для учнів 9–11 та 

8 класів звертаємо увагу на необхідність дотримання кількісних показників 

складу команд по класах, зокрема кількість учасників 9–11 класів 

визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 22.02.2017 № 

290, а кількість учасників 8 класів – наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.02.2017 № 393 як додаткова кількість учасників.  

Участь учасників понад кількість, визначену рейтингом, не 

допускається. 

Заїзд учасників олімпіади 27 березня 2017 року (понеділок). 
Реєстрація команд проводитиметься за місцем їх проживання: 

КЗО « Криворізький обласний ліцей для сільської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради» (директор Козаченко Ігор 
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Олександрович, тел. (0564) 53-59-57 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 

Шкопенка,1. 
Проїзд :залізнодорожним транспортом від  станції  Кривий Ріг -

Головний,  маршрутом №229 до зупинки «Світанок», №209 до ліцею 
; 

Залізнодорожним транспортом  від станції Кривий Ріг –Червона  
, маршрутне таксі №236, 372 до зупинки «Світанок»; 

Залізнодорожним транспортом  від станції  Кривий Ріг 
Рокувата  маршрутне таксі № 229,238,242 до зупинки «Світанок» ;  

     з автовокзалу  маршрутне таксі № 323 до зупинки «Гірник» , 
№ 3 до зупинки «Гірник»   

27 березня з 8.00 до 17.00   від  станції  Кривий Ріг –Головний 

та        з автовокзалу до ліцею  буде курсувати черговий автобус. 
Відкриття олімпіади – 27 березня  2017року о 16.00 год. 

Закриття олімпіади – 01 квітня 2017року о 11.00 год. 
Просимо керівників команд, членів журі, оргкомітету 

заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд. 
Звіт і заявку на участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики надіслати до 22 березня  2017 року  за адресою: 49006 

м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70, КВНЗ 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» (з поміткою «Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики») та 

електронною поштою: doippo.adm@gmail.com або факсом: (056) 732-
48-48. 

Для організації зустрічі та розміщення команд просимо до 22 березня 

2017 року заповнити електронну форму, яка розміщена за посиланням: 

https://goo.gl/forms/icMuc5YxPU4O51Kz2 

Для надання інформації ввести кодове слово: Фізика -2017 

 
Керівникам команд необхідно мати з собою:  

1) звіт і заявку на участь у ІV етапі олімпіади;  
2) довідки установленої форми про стан здоров’я та відсутність 

контактів із інфекційними хворими на кожного члена команди, 
завірені печаткою лікувальної установи; 

3) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 
кожного члена команди; 

4) квитки на зворотній шлях; 
5) паспорт, що засвідчує особу керівника команди. 

Усім членам команди необхідно мати з собою документ, що засвідчує 

особу: паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток або довідку з 

місця навчання, завірену печаткою навчального закладу. 

Членам журі при собі потрібно мати такі документи: паспорт та його 

копію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, квитки на 

зворотній шлях.  

Проживання членів журі та оргкомітету передбачається в готелі «Оптима 
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Делюкс  » (вул..Кропивницького,21 Б. Вартість проживання однієї особи від 246 

грн. на добу. Резервування за тел (056)-409-25-45. 

Оргкомітет переконливо просить членів журі та оргкомітету до 20 березня 

2017 року повідомити таку інформацію:  

1) вид транспорту;  
2) дата і час прибуття, назва рейсу, номер вагона;  

3) прізвище та мобільний телефон. 
Інформацію можна отримати й передавати за контактними телефонами 

в м.Дніпрі: 

(056) 732-48-8 – приймальня ректора КВНЗ «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
(056) 732-47 51, (095) 933- 17- 69       Туманова Надія Петрівна–, методист 

навчально- методичної лабораторії освітнього менеджменту   КВНЗ 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» 

(056) 732-09-13, (097) 277 –32 -44 – Потапова Тетяна Віталіївна, старший 

викладач кафедри природничо-математичної освіти КВНЗ 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти»  

Ректор   оригінал листа підписано   М.І.Романенко 

-01 
 

  

Довідки за тел.  097-277 -32-44  
або ел. поштою 
tatvitselena1@gmail.com  . 

  Потапова Т.В. 
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